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ايرانيان و يونانيان در ايجاد و تكوين پزشكي بر مبناي 
بيمارستان  اند؛ اما دانشگاه و تجربه و دانش نقش اساسي داشته

شاپور در  گراست. اعتالي جندي شاپور در اين ميانه بنيان جندي
م) بود و وي براي 579تا  531دوران خسرو انوشيروان (

 تاريخ الحكماء. قفطي در )1( پيشرفت آن كوشش فراوان نمود
هاي مختلف را  شاپوريان محاسن پزشكي ملّت گويد: جندي

اي طب  كه عده طوري اخذ كرده و مطالبي بر آن افزودند به
دانستند.  شاپور را از طب يوناني و هندي برتر مي جندي
شاپور با صلح به عالم اسالم وارد شد و طبيبان  جندي

بيمارستان آن، پايه و ماية انتقال پزشكي جهان باستان به دنياي 
اسالم و سرانجام دنياي غرب شدند و بيمارستان بغداد به شيوة 

يت الحكمه (خانة دانش) در دوران . ب)2( آنان ساخته شد
شاپور اداره  خلفاي عباسي عمدتاً توسط برخاستگان جندي

شد و آنان طب و فلسفة يونان و ايران را به زبان عربي  مي
شاپوري  ترجمه كردند. شاپور پسر سهلِ مسيحي جندي

) قرابادينم) نخستين كتاب داروسازي (868ق/255(درگذشته 
بان پهلوي به عربي نوشته كه آن را در را مستقيماً از مدارك ز

خواندند. از تداوم ترجمه و  ها مي ها و داروخانه بيمارستان
دانان بزرگي پا به عرصة وجود  تحقيق، پزشكان و فلسفه

 گذاشتند كه جهان دانش را براي هميشه شكوفا كردند.
م) 925ق/313زكرياي رازي در ري زاده شد و در ( محمدبن

ذشت. او پدر طب تجربي، ايجادكنندة در همان شهر درگ

درمانگاه پزشكي و همپاية بقراط و جالينوس است و در فلسفه 
او به زبان  (Continens) الحاوينيز سرآمد است. كتاب عظيم 
ها كتاب اصلي تدريس پزشكي  التين ترجمه شده و قرن

الشكوك علي هاي اروپا بوده است. وي در كتاب  دانشگاه
م فراوان به جالينوس، اشكاالت فراواني بر با احترا جالينوس

. هم او گويد بعداً ديگران نيز )3( نظريات آن استاد گرفته است
شود  بر من اشكال خواهند گرفت و پايه به پايه علم تكميل مي

اند  و آنچه را دانشمندان گذشته در چندين قرن كسب كرده
و  آبلهآيندگان در چند سال خواهند يافت. رازي در كتاب 

اي را در مورد بروز آبله ذكر كرده كه به  خود فرضيه سرخك
زايي عوامل  در مورد بيماري» پاستور«نوعي شبيه نظريه 

(بوكردن) دارد  شميهاي به نام  . رازي رساله)4( ميكروبي است
كه درباره علّت زكام ابوزيد بلخي هنگام بهار در فصل گل 

جا زكام بهاره يا تب است. آري او كاشف آلرژي است كه در اين
 .)5( اي را شرح داده است يونجه

م) فيلسوف و پزشك بزرگ 1036ق/428سينا متوفي ( ابن
ايراني افتخار بشريت است. وي طب را فلسفة بدن و فلسفه را 

و » قانون«داند. از اين رو كتاب پزشكي او  پزشكي روان مي
ين ترجمه نيز به زودي به الت قانوناست. » شفا«كتاب فلسفة او 

شد و بعدها بارها و بارها چاپ شد و چندين قرن تا انقالب 
هاي اروپا بوده است و  ترين كتاب درسي دانشگاه صنعتي مهم

سينا كه او را  هنوز نيز در جهان شرق اهميت خود را دارد. ابن
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را  قانوندانند چنان  ترين دانشمند جهان اسالم مي بزرگ
همتا است و  در پزشكي بي روش منطقي و اصولي نوشت كه به

اي كه  سينا عالوه بر تحقيقات ارزنده اند. ابن ها نوشته بر آن شرح
درماني را ذكر  به نوعي سرم قانونهاي پزشكي دارد در  در زمينه

 .)6( توان كاشف آن دانست كرده و او را مي
م) با نگاشتن 1136ق/531اسماعيل جرجاني متوفي (

هاي  (هدف اغراض الطبيهو  ذخيرة خوارزمشاهيهاي  كتاب
پزشكي)، استاد استادان پزشكي پارسي و در طب يگانه بود و 

نژاد و گسترة  هاي ايراني سبب گسترش پزشكي در پهنة سرزمين
گرانه و قابل  . او با روشي منطقي و پژوهش)7( زبان پارسي شد

اي نهاد كه نمونة اعالي آن است.  درك، پزشكي را بر پايه
ها و ابداع ابزار  ها، جراحي در زمينة بيماريتجربيات وي 

نظير است. او اولين كسي است كه كاربرد گچ در  پزشكي بي
ها را توصيه كرده است و  پزشكي مخصوصاً در زمينة خونريزي

ها يكي از منابع  ذخيرة قرن قرابادين،داروهاي تركيبي او در 
 اصلي درمان بوده است.

م) 509ق/915متوفي بهاءالدوله رازي زادة شهر ري (
آخرين پزشك بزرگ ايران و جهان اسالم است. وي كتاب 

را نگاشت كه عالوه بر مطالب نظري داراي  التجارب هخالص
بيش از هزار مشاهدة پزشكي است كه بيشتر آنها از خويشتن و 

همتا است و از  بقيه از ديگران است. دقت و نوآوري وي بي
. وي كاشف )8( است نظير اين جنبه در پزشكي جهان كم

گيري سخت و كشندة آن را در ري  سرفه است و سه همه سياه
روشني شرح داده و اين، حدود يك قرن قبل از آن  و هرات به

در اروپا گزارش شود.  Villisاست كه بيماري توسط ويليس 
وي نخستين كسي است كه به پيوند اعضاء در انسان اشاره 

انسان با جمجمة سگ و كرده است و تعويض جمجمة شكستة 
پيوند پوست سگ به انسان را دقيقاً گزارش كرده است، كاري 
كه تا امروز نيز انجام نگرفته است. هم او از نوعي واكسن 

كند كه در شهر ري متداول است و از آن  خوراكي آبله ياد مي
گيرند و همچنين از زهر و پادزهر عقرب كه به كام  نتيجه مي

گويد. وي در  كنند سخن مي آنان را ايمن ميمالند و  كودكان مي
مورد هاري تحقيقات بسيار گسترده و نويني دارد و آلرژي 

دهد. بسياري از طبيبان بزرگ  تنفسي را همانند امروز شرح مي
اند كه مجال بحث آن در اينجا  ايران تحقيقات شگرفي نموده

نيست.
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